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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                          Μυτιλήνη, 26/09/2022               

ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ                                                       

ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ                     

ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ                     

                                                       

 

 

 

Π Ι  Ν Α Κ Α     Θ  Ε  Μ  ΑΣ  Ω  Ν   16 η ς /23-09-2022 
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΑΠΟΦ. 

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης 

1. Οξηζκφο εθπξνζψπσλ γηα ηε δηαδηθαζία κεηαβηβάζεσλ 

νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ ζην λενζχζηαην Γήκν 

Μπηηιήλεο 

Οξίζζεθαλ εθπξφζσπνη γηα ηε δηαδηθαζία κεηαβηβάζεσλ 

νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ ζην λενζχζηαην Γήκν 

Μπηηιήλεο 

252 

2. Έγθξηζε 52
εο

 ηξνπνπνίεζεο πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 

Δγθξίζεθε ε 52
ε
 ηξνπνπνίεζε πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 
253 

3. Έγθξηζε 53
εο

 ηξνπνπνίεζεο πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 

Δγθξίζεθε ε 53
ε
 ηξνπνπνίεζε πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 

254 

4. Έγθξηζε 54
εο

 ηξνπνπνίεζεο πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 

Δγθξίζεθε ε 54
ε
 ηξνπνπνίεζε πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 
255 

5. Έγθξηζε 55
εο

 ηξνπνπνίεζεο πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 

Δγθξίζεθε ε 55
ε
 ηξνπνπνίεζε πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 
256 

6. Έγθξηζε 56
εο

 ηξνπνπνίεζεο πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 

Δγθξίζεθε ε 56
ε
 ηξνπνπνίεζε πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 

257 

7. Έγθξηζε 57
εο

 ηξνπνπνίεζεο πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 

Δγθξίζεθε ε 57
ε
 ηξνπνπνίεζε πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 
258 
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Ημερήσιας Διάταξης 

1. Έγθξηζε αγνξάο αθηλήησλ ζηε Γεκνηηθή Κνηλφηεηα 

Πισκαξίνπ  

Δγθξίζεθε ε απεπζείαο αγνξά ηεζζάξσλ (4) αθηλήησλ ζηε 

Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Πισκαξίνπ, δηφηη θξίλνληαη σο ηα 

κνλαδηθά θαηάιιεια γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ δεκνηηθνχ 

ζθνπνχ ηεο δεκηνπξγίαο ρψξνπ ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ – 

νρεκάησλ ζηνλ θεληξηθφ ηζηφ ηνπ ρσξηνχ ηνπ Πισκαξίνπ 

θαη παξάιιεια ηεο απξφζθνπηεο θαη κε αζθάιεηα 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζηε κειέηε κε ηίηιν 

«Γεσηερληθή κειέηε έξγσλ πξνζηαζίαο απφ θαηαπηψζεηο 

ζην Πισκάξη» 

259 

2. Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 144/2022 απφθαζεο ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Μπηηιήλεο, πνπ αθνξά ζηελ αγνξά 

πξψελ ζηξαηνπέδνπ Τπνινραγνχ (Π.Ε) Διεπζεξίνπ 

Παξαδέιιε (πξψελ ΚΤΣ Μφξηαο) γηα αλέγεξζε ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Δγθξίζεθε ε ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 144/2022 

απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Μπηηιήλεο, πνπ 

αθνξά ζηελ αγνξά πξψελ ζηξαηνπέδνπ Τπνινραγνχ (Π.Ε) 

Διεπζεξίνπ Παξαδέιιε (πξψελ ΚΤΣ Μφξηαο) γηα 

αλέγεξζε ζρνιηθψλ κνλάδσλ Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο, φζνλ 

αθνξά ην πνζφ ηεο αγνξάο, ήηνη 187.052,82€ 

260 

3. Έγθξηζε δσξεάλ παξαρψξεζε ρξήζεο ηνπ δεκνηηθνχ αθηλήηνπ 

πνπ βξίζθεηαη ζηε πεξηνρή Κακάξεο (πιεζίνλ ηεο δεμακελήο) 

ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Μπηηιήλεο, ζην ζχιινγν κε ηελ 

επσλπκία «Δμσξατζηηθφο  Δθπνιηηηζηηθφο & Αζιεηηθφο – 

Υνξεπηηθφο χιινγνο Κακάξεο» 

Δγθξίζεθε ε δσξεάλ παξαρψξεζε ρξήζεο γηα 5 έηε ηνπ 

δεκνηηθνχ αθηλήηνπ πνπ βξίζθεηαη ζηε πεξηνρή Κακάξεο 

(πιεζίνλ ηεο δεμακελήο) ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο 

Μπηηιήλεο, ζην ζχιινγν «Δμσξατζηηθφο  Δθπνιηηηζηηθφο & 

Αζιεηηθφο – Υνξεπηηθφο χιινγνο Κακάξεο» 

261 

4. Έγθξηζε λέσλ ζπλδέζεσλ κε ην δίθηπν ηεο ΓΔΤΑΛ γηα 

παξνρή χδξεπζεο ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηεο Γεκνηηθήο 

Κνηλφηεηαο Λάκπνπ Μχισλ 

Δγθξίζεθαλ δχν λέεο ζπλδέζεηο κε ην δίθηπν ηεο ΓΔΤΑΛ 

γηα παξνρή χδξεπζεο ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηεο 

Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Λάκπνπ Μχισλ 

262 

5. Αληηθαηάζηαζε ηαθηηθνχ κέινπο ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην 

ηνπ ΝΠΓΓ «Αζιεηηθφο & Πνιηηηζηηθφο Οξγαληζκφο Γήκνπ 

Μπηηιήλεο» 

Δγθξίζεθε ε αληηθαηάζηαζε απφ ηνλ Φξαληδέζθν Μηραήι 

ηνπ ηαθηηθνχ κέινπο ζην Γ ηνπ ΝΠΓΓ «Αζιεηηθφο & 

Πνιηηηζηηθφο Οξγαληζκφο Γήκνπ Μπηηιήλεο» Γαγθιή 

Δπζηξάηηνπ, κε αλαπιεξσηή ηνλ Καηζαβέιιε Παλαγηψηε 

263 

6. Αληηθαηάζηαζε αλαπιεξσκαηηθνχ κέινπο ζηελ Δπηηξνπή 

Παξάδνζεο - Παξαιαβήο  δεκνηηθψλ αθηλήησλ πνπ κηζζψλεη 

ν Γήκνο 

Δγθξίζεθε ε αληηθαηάζηαζε απφ ηνλ Βαηφ Ησάλλε ηνπ 

αλαπιεξσκαηηθνχ κέινπο ζηελ Δπηηξνπή Παξάδνζεο - 

Παξαιαβήο  δεκνηηθψλ αθηλήησλ πνπ κηζζψλεη ν Γήκνο 

Γηαλλάθα-Βαζηινχδε Δξηθχιεο  

264 
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7. Απεπζείαο αγνξά ξπκνηνκνχκελνπ ηκήκαηνο αθηλήηνπ εληφο 

ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρεδίνπ Πφιεσο Μπηηιήλεο ζηελ πάξνδν 

ηεο νδνχ Γ. Σεξηζέηε ζηελ πεξηνρή «Κηφζθη», ηδηνθηεζίαο 

Καθαινχθα Αζαλαζίαο, Καθαινχθα Βαζηιείαο, Καθαινχθα 

Δπαγγειίαο, Καθαινχθα Δπηέξπεο 

Δγθξίζεθε ε απεπζείαο αγνξά ξπκνηνκνχκελνπ ηκήκαηνο 

αθηλήηνπ εληφο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρεδίνπ Πφιεσο 

Μπηηιήλεο ζηελ πάξνδν ηεο νδνχ Γ. Σεξηζέηε ζηελ 

πεξηνρή «Κηφζθη», ηδηνθηεζίαο Καθαινχθα Αζαλαζίαο, 

Καθαινχθα Βαζηιείαο, Καθαινχθα Δπαγγειίαο, 

Καθαινχθα Δπηέξπεο, έλαληη πνζνχ 107.000,00€ 

265 

8. Λχζε κίζζσζεο ιφγσ θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο 

απφ ηνλ κηζζσηή,  θ. Μαγδαιελφ Σακβαθέξα,  γηα ην δεκνηηθφ 

αθίλεην: ηζφγεην θαηάζηεκα 28 πεξίπνπ η.κ. ζηε ζέζε «Κάησ 

αγνξά» ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο θνπέινπ 

Δγθξίζεθε ε ιχζε κίζζσζεο ιφγσ θαηαγγειίαο ηεο 

ζχκβαζεο κίζζσζεο απφ ηνλ κηζζσηή,  θ. Μαγδαιελφ 

Σακβαθέξα,  γηα ην δεκνηηθφ αθίλεην: ηζφγεην θαηάζηεκα 

28 πεξίπνπ η.κ. ζηε ζέζε «Κάησ αγνξά» ηεο Γεκνηηθήο 

Κνηλφηεηαο θνπέινπ 

266 

9. Έγθξηζε δηαγξαθήο: α) ηηκνινγίσλ παξνρήο ππεξεζηψλ ησλ 

εθεκεξίδσλ «ΓΖΜΟΚΡΑΣΖ» (ΚΛΖΡΟΝΟΜΟΗ 

Γ.ΚΟΤΦΟΤ), «ΔΜΠΡΟ» (ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΑΗΓΑΗΟΤ 

ΑΔ), ΠΟΛΗΣΗΚΑ (ΓΚΗΓΚΗΛΗΝΖ Δ. ΒΑΡΒΑΡΑ) θαη  β) 

απνδείμεσλ είζπξαμεο ελνηθίσλ 

Δγθξίζεθε ε δηαγξαθή: α) ηηκνινγίσλ παξνρήο ππεξεζηψλ 

ησλ εθεκεξίδσλ «ΓΖΜΟΚΡΑΣΖ» (ΚΛΖΡΟΝΟΜΟΗ 

Γ.ΚΟΤΦΟΤ), «ΔΜΠΡΟ» (ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΑΗΓΑΗΟΤ 

ΑΔ), ΠΟΛΗΣΗΚΑ (ΓΚΗΓΚΗΛΗΝΖ Δ. ΒΑΡΒΑΡΑ) θαη  β) 

απνδείμεσλ είζπξαμεο ελνηθίσλ 

267 

10. Έγθξηζε 50
εο

 ηξνπνπνίεζεο πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 

Δγθξίζεθε ε 50
ε
 ηξνπνπνίεζε πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 

268 

11. Έγθξηζε 51
εο

 ηξνπνπνίεζεο πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 

Δγθξίζεθε ε 51
ε
 ηξνπνπνίεζε πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 

269 

12. Δπηρνξήγεζε Φηινηειηθήο Δηαηξείαο Λέζβνπ γηα θάιπςε 

δαπάλεο δηνξγάλσζεο Έθζεζεο ζηε Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε 

ζηα πιαίζηα ησλ εθδειψζεσλ κλήκεο κε αθνξκή ηα 100 

ρξφληα απφ ηελ Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή 

Δγθξίζεθε ε επηρνξήγεζε ηεο Φηινηειηθήο Δηαηξείαο 

Λέζβνπ κε ην πνζφ ησλ 2.995,00€ γηα θάιπςε δαπάλεο 

δηνξγάλσζεο Έθζεζεο ζηε Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε ζηα 

πιαίζηα ησλ εθδειψζεσλ κλήκεο κε αθνξκή ηα 100 ρξφληα 

απφ ηελ Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή 

270 

13. Καηαβνιή ρξεκαηηθνχ βνεζήκαηνο ζηνλ άπνξν δεκφηε κε 

αξρηθά νλφκαηνο Κ.Π. 

Δγθξίζεθε ε θαηαβνιή ρξεκαηηθνχ βνεζήκαηνο πνζνχ 

600,00€ ζηνλ άπνξν δεκφηε κε αξρηθά νλφκαηνο Κ.Π. 

271 

14. Έγθξηζε δσξεάλ παξαρψξεζε ρξήζεο επηβαηηθνχ δεκνηηθνχ 

απηνθηλήηνπ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Δηδηθνχ ρνιείνπ Μπηηιήλεο, 

θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2022-2023 

Δγθξίζεθε ε δσξεάλ παξαρψξεζε ρξήζεο επηβαηηθνχ 

δεκνηηθνχ απηνθηλήηνπ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Δηδηθνχ 

ρνιείνπ Μπηηιήλεο, θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2022-2023 

272 
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15. Τπεξεζία θαηαγξαθήο πνιενδνκηθψλ - ρσξνηαμηθψλ & 

πεξηβαιινληηθψλ δεδνκέλσλ θαη ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε 

πξνο ηε Γ/λζε Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ βέιηηζησλ ρξήζεσλ γεο ζην πιαίζην 

εθπφλεζεο ηνπ Σνπηθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ (Σ.Π..) 

Δγθξίζεθε ε αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο θαηαγξαθήο 

πνιενδνκηθψλ - ρσξνηαμηθψλ & πεξηβαιινληηθψλ 

δεδνκέλσλ θαη ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε πξνο ηε Γ/λζε 

Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

βέιηηζησλ ρξήζεσλ γεο ζην πιαίζην εθπφλεζεο ηνπ 

Σνπηθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ (Σ.Π..) 

273 

16. Έγθξηζε αλάζεζεο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν «Δξγαζία Δηήζηαο 

Δπηηφπηαο Σερληθήο Τπνζηήξημεο (ΔΔΣΤ) ησλ ππνδνκψλ 

πιεξνθνξηθήο» 

Δγθξίζεθε ε αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν «Δξγαζία 

Δηήζηαο Δπηηφπηαο Σερληθήο Τπνζηήξημεο (ΔΔΣΤ) ησλ 

ππνδνκψλ πιεξνθνξηθήο», πξνυπνινγηζκνχ 27.000,00€ 

(κε ΦΠΑ 17%) 

274 

17. Έγθξηζε πινπνίεζεο θαη θάιπςεο δαπάλεο ζχλδεζεο λέσλ 

παξνρψλ ζηα πιαίζηα νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ 

«ΖΛΔΚΣΡΟΦΩΣΗΜΟ ΣΖ ΠΑΡΑΛΛΖΛΖ ΟΓΟΤ ΣΟΤ 

ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟΤ» 

Δγθξίζεθε ε πινπνίεζε θαη θάιπςε ηεο δαπάλεο πνζνχ 

1.154,09€ γηα ζχλδεζε λέσλ παξνρψλ ζηα πιαίζηα 

νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ «ΖΛΔΚΣΡΟΦΩΣΗΜΟ ΣΖ 

ΠΑΡΑΛΛΖΛΖ ΟΓΟΤ ΣΟΤ ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟΤ»  

275 

18. Έγθξηζε πινπνίεζεο θαη θάιπςεο δαπάλεο επεθηάζεσλ 

δεκνηηθνχ θσηηζκνχ ΓΔΓΓΖΔ (Α.Π. ΓΣΤ/30073/09-09-

2022). 

Δγθξίζεθε ε πινπνίεζε θαη θάιπςε ηεο δαπάλεο 

επεθηάζεσλ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ ΓΔΓΓΖΔ (Α.Π. 

ΓΣΤ/30073/09-09-2022). 

276 

19. Κάιπςε δαπάλεο ηαθήο απφξσλ δεκνηψλ θαη πξνζθχγσλ Δγθξίζεθε ε θάιπςε ηεο δαπάλεο ηαθήο απφξσλ δεκνηψλ 

θαη πξνζθχγσλ 

277 

20. Έγθξηζε απεπζείαο αλάζεζεο ηεο ππεξεζίαο «ΤΝΣΖΡΖΖ 

ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΖ ΛΟΗΠΩΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ 

(ΥΛΟΟΚΟΠΣΗΚΑ, ΑΛΤΟΠΡΗΟΝΑ)», πξνυπνινγηζκνχ 

10.000,00 € (άλεπ ΦΠΑ) 

Δγθξίζεθε ε απεπζείαο αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο 

«ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΖ ΛΟΗΠΩΝ 

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ (ΥΛΟΟΚΟΠΣΗΚΑ, 

ΑΛΤΟΠΡΗΟΝΑ)», πξνυπνινγηζκνχ 10.000,00 € (άλεπ 

ΦΠΑ) 

278 
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                                                                                                                                      Δημοτικού υμβουλίου  
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